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Anioły i demony, czyli wizja fandomu 

 według Andrzeja Probulskiego  

Rozpoczęty niedawno cykl felietonów Andrzeja Probulskiego, zatytułowany 

„Trafienia krytyczne” przyjęłam początkowo z przymrużeniem oka, postrzegając to jako 

dziecięcy wybryk. Ot, bawi się młody naukowiec na ha!artowskim podwórku i rozpala 

stosik, w którym spłonąć mają własne jego czarownice1. Jednak drugi z felietonów 

uświadomił mi, że ów stos nie pełga wesoło, lecz gorzeje, a podsyca go nie pragnienie 

prawdy (lub oczyszczenia ze „wstydliwej” przeszłości), ale coś zgoła odmiennego, czego 

jako wnikliwy i rozważny badacz nie mogę pominąć milczeniem. Początkowe 

rozbawienie ustąpiło miejsca zażenowaniu. Wprawdzie do rozmaitych sądów na temat 

kultury popularnej – i wszystkiego, co się z nią wiąże – przywykłam, jednakowoż nie 

konweniują mi styl i metody, jakimi Probulski usiłuje swe racje wyłożyć. Zdaję sobie 

oczywiście sprawę, że felieton jako narzędzie dysputy podlega określonym regułom, 

w tym także brakowi obiektywizmu i absolutnej możliwości swobodnego wypowiadania 

własnych opinii, jednak zdumiewa mnie nikły zasób argumentów, którymi autor próbuje 

skaptować popleczników dla swej sprawy. Chyba że, zgodnie z definicją felietonu, 

zamieszcza Probulski elementy fikcji literackiej, bo jedynie takie uzasadnienie miałoby 

rację bytu w tego rodzaju tekście. Jeśli jednak nie fikcja – to cóż, zwykła potwarz, a więc 

to, czego nie brakuje w naszym barwnym świecie mediów, polityki czy telenowelach.  

Porzucam jednakowoż owe gatunkowe figliki na rzecz innych kwestii, przedsta-

wionych przez Probulskiego w krzywym (by nie rzec: wykrzywionym, a nawet rozbi–

tym) zwierciadle. Otóż pisze autor o tym, jak to cechą dystynktywną sekty Źródełkow-

 

1 Pisze bowiem Autor: „Co stanie się, jeżeli na fandom fantastyczny i jego przyległości spojrzymy 
z perspektywy owszem, fana – ale fana, który robi krok w tył i próbuje na «swoje» (?) środowisko spojrzeć 
krytycznym okiem?” (A. Probulski, Trafienia krytyczne: Czciciele Świętego Źródełka, http://www.ha.art.pl/ 
projekty/felietony/3972-trafienia-krytyczne-1-czciciele-swietego-zrodelka, dostęp: 29.09.2014) i ze zda- 
nia tego jasno wynika, iż z fandomem miał coś (lecz co?) wspólnego. 
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ców jest nagminne pomstowanie na niedostatki w odwzorowywaniu postaci, świata etc., 

a więc nietrzymanie się pierwotnej wizji bądź też próby dostosowania się do politycznej 

poprawności – o czym też za chwilę. Bez żartów, wszak mniej więcej rok temu fani 

Pięćdziesięciu twarzy Greya podpisywali petycję w sprawie obsadzenia w głównych 

rolach aktorów, którzy w najmniejszym stopniu nie przypominali urodą czy jej typem 

bohaterów książkowych. Syndrom Źródełka? A jakże. Również wówczas, gdy w roli 

Jacka Reachera miał wystąpić Tom Cruise, też drastycznie różniący się wyglądem od 

protagonisty cyklu powieści. A sięgając do czasów dawniejszych, sporo zamieszania na-

robiła informacja o obsadzeniu Małgorzaty Braunek jako Oleńki Billewiczówny. Prehis-

toria? Być może, lecz przecież znacząca w tej argumentacji. Względem zaś Constatine’a 

bez papierosa dodam, że to polityczna poprawność i bojaźń producentów przed 

pozwami pozbawiły bohatera fajki w ustach, natomiast protesty fanów w tym względzie 

były słuszne. Choćby z powodu zaburzenia artystycznej spójności postaci na rzecz 

hipokryzji społecznej. Tak, wszyscy wiemy, jak kończyli kolejni kowboje od Marlboro, 

lecz ich istnienie definiowane było potrzebą komercyjną, nie estetyczną, związaną 

z uzasadnioną wizją funkcjonowania protagonisty. 

Kolejna kwestia: czy pan magister Probulski zna osobiście każdego członka fando-

mu? Jeśli tak, to rzeczywiście wiedza ta daje mu asumpt do oświadczania, że: 

Z racji ograniczonego dostępu do amerykańskich wydawnictw fikcyjne komiksowe 

uniwersum jawi im [fanom – K.O.] się jako spójne i uporządkowane, nieskażone retconami czy 

niespójnościami, podobne dziełkom mitografów czy świętej księdze. Charakterystyczne, że 

niechętni kobiecemu Thorowi argumentują, że „w mitologii nordyckiej jest inaczej” – tak, jakby 

mowa była o Eddzie poetyckiej, a nie o pogmatwanej historii wydawnictw Marvela2. 

Skąd autor felietonu wie, jaki jest stan faktyczny? Zgromadził dane statystyczne? 

Kazał fanom wypełniać ankiety? Analizował stan posiadania, spisał liczbę i pochodzenie 

egzemplarzy komiksów? Włamał się do historii przeglądarek? Ewentualności można 

wyliczać w nieskończoność, a przecież nawet ja, osoba niezainteresowana takim 

aspektem twórczości popularnej jak komiks, zdaję sobie bardzo dobrze sprawę z faktu, 

że niespójności istnieją. Ba, znam także przyczynę, dla której tak się dzieje. Polska nie 

znajduje się za Żelazną Kurtyną, czytelnicy zaś chyba nie mają fobii w związku 

z podróżami (nabycie komiksów w kraju niedostępnych) czy buszowaniem w internecie 

 

2 Tamże. 
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(pozyskiwanie informacji na interesujący odbiorcę temat). Tedy argument dotyczący 

niewiedzy fandomu a światłości piszącego jest irracjonalny. 

Na wyższe rejestry negacji wchodzi Probulski w drugim z felietonów: Nostalgłębi. 

Rzecz może i przynależy do gatunku publicystyki, w rzeczywistości jednak okazuje się 

miałkim i zjadliwym komentarzem mającym zapewne jakichś konkretnych adresatów, 

a  u podstaw jego stworzenia leżą najwyraźniej jakieś osobiste urazy – nie tylko do 

fandomu, lecz do świata w ogóle! Motyw fandomu wydaje się zresztą zaledwie 

prefiguracją, wokół której oscyluje mowa nienawiści w najczystszej z możliwych postaci. 

Autor, miast skonkretyzować zarzuty, stawia tezę, której nijak nie potrafi/nie może/nie 

chce udowodnić, albowiem zajmuje się wyłącznie utyskiwaniem na rozmaite aspekty 

rzeczywistości. Przykrą nieobecność argumentacji wyjaśnić może jedynie wyzierająca 

ze słów niechęć wymieszana z obrzydzeniem. Choć i one specjalnego uzasadnienia nie 

mają. Że pieniądze, że gry, że cynizm…? Pozwolę sobie zauważyć, że wzorzec 

ekonomiczny można nałożyć na dowolnie wybrane zjawisko, każdą dziedzinę: od 

polityki, poprzez przemysł farmaceutyczny, po media, przemysł kosmetyczny, modowy 

etc., etc. Popyt i podaż po prostu istnieją i dotykają wielu aspektów istnienia człowieka. 

Ludzie gromadzą nie tylko gry, lecz i buty, diamenty, torebki, znaczki, książki… 

i w równym stopniu ich zainteresowania oraz marzenia zasługują na szacunek. 

Poważaniem także powinny cieszyć się wspomnienia (każdego rodzaju); ludzie 

wszak pamięć mają nie tylko po to, by umieć – z lepszym czy gorszym skutkiem – 

opanować, dajmy na to, sztukę interpunkcji lub argumentacji choćby, lecz i po to, aby 

mieć szansę odwoływania się do własnych doświadczeń. Niczyje dobre wspomnienia, 

kombatanckie czy z dzieciństwa, nie zasługują na lekceważenie. Wspomnienia 

o  lepszych, szczęśliwszych czasach (lub tak postrzeganych z obecnego punktu widzenia) 

są niekiedy kluczowe dla sposobu postrzegania i interpretowania teraźniejszości. Są one 

w dużym stopniu tworzywem tożsamości i niestety nie można ich zrzucić, by 

przepoczwarzyć się kogoś, kim chciałoby się być w przeszłości. Melancholijna tęsknota 

dotyczyć może nie tylko kombatancko-growych wspominków, lecz również byłej 

ukochanej, dawnych przyjaciół, miejsc, za którymi tęsknimy czy choćby pierwszego 

własnego samochodu. Kwestia wykorzystania nostalgii do mnożenia zysków nie jest 

wynalazkiem ani nowym, ani dotyczącym wyłącznie gier, TVP czy Piotra Kraśki, bo 

legitymizuje się bogatszą i dłuższą tradycją. To, czy uzmysławiamy sobie istnienie tych  
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mechanizmów, jest drugorzędne. Zwłaszcza w czasach, kiedy wszystko kupić i zbyć 

można bez przeszkód i moralnego kaca. Ten, kto te zasady kwestionuje, sam naraża się 

na zarzut „kombatanckiej nostalgii”, którą próbuje przywrócić jedyny wedle niego 

słuszny porządek. Czyli owo „kiedyś”, w którym nie istniała (nie?) komercjalizacja, 

powtarzalność, upublicznianie. Kiedy chce się być rewolucjonistą, burzycielem 

zgnuśniałego, zgubnego być może porządku, trzeba mieć wiedzę i świadomość faktu, że 

brak konkretnych argumentów zmienia stanowczy w zamierzeniu protest w teatr 

absurdu, w którym zestawia się fanów z sekciarzami czy przedstawicielami nielubiane-

go wyznania, albo przyrównuje przemysł growy i oddanie graczy do nieetycznego 

zachowania TVP i casusu Kraśki. Fe, żenująca zagrywka! 


